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Abstract
The present study is a qualitative and phenomenological research that has
been conducted with the aim of studying the context of crime in the lives of
women who have committed a crime and have a record of imprisonment.
Accordingly, in this qualitative study interviews were conducted with 18
women who have a record of conviction and imprisonment. The analysis of
the interviews showed that the interviewed women faced various factors
during their lives, such as family incoherence and disintegration, living in a
criminal and deviant family, cooperation and companionship with their
criminal husbands, disorganized family, record of violence and abuse,
discrimination and exclusion in the family, spousal abuse, lack of jobs and
income, lack of specialization and education, living in crime areas, addiction
and drug use, association with deviant people and other such factors.

Keywords: Prison, Crime, Women offenders, Social deviance, Women's
lived experience.
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طرح مسأله
در گذشته جرم و بزهکاری را اساساً پدیدهای مردانه ميدانستند اما باید عنوان کرد که جرم
و بزهکاری پدیدهای مردانه و ویژهی مردان نیست ،زنان هم از مشکالت اجتماعي در امان
نیستند و زندگي آنها تحت تأثیر حوادث و نابساماني ميگردد و گاهي مرتکب جرم
مي شوند .اگرچه ممکن است تعداد زنان مجرم و بزهکار کمتر از مردان باشد اما تأثیر
اجتماعي و فرهنگي بزهکاری زنان بسیار بیشتر از مردان است ) .)Haygan, 2014: 164در
دهههای گذشته شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتارهای مجرمانه بهدستآمده
است که اندیشمندان رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی آنها ،تضعیف کنترلهای
اجتماعي و مشارکت آنها در بازار کار مربوط دانستهاند .آنان براین نظر هستند که آزادی
زنان و گسترش توانمندیهای آنها به جهت محقق کردن اهدافشان در زندگي آنها را
بهطور همزمان در معرض ناکاميها و فشار زندگي قرار ميدهد که درگذشته چنین
مشکالتي را عمدتاً مردان تجربه ميکردند ( )Reid, 2000: 26مطالعه و بررسي وضعیت
ارتکاب جرم در زنان و مردان تفاوتهای قابلتوجهي را در نوع و شدت جرائم ارتکابي و
همچنین تعداد زندانیان زن و مرد نشان ميدهد که سبب شده تا زنان در اغلب زمانها
بهصورت اغراقآمیزی آرام و غیر خشن توصیف شوند )(Mir Hosseini, 2017: 114

آمارهای جرائم زنان در اغلب کشورها نشاندهندهی آن است که بسیاری از جرائمي که
زنان در آن مباشرت و یا مشارکت داشتهاند به نقش جنسیتي آنان ارتباط دارد .برای مثال
ميتوان به جرائم علیه کودک ،نوزادکشي ،سقطجنین غیرقانوني و روسپیگری اشاره کرد.
زنان به دالیل گوناگون معموالً جرائمي را مرتکب ميشوند که به توانایي جسماني کمتری
نیازمند است و به همین دلیل بزهکاری آنها معموالً کمتر خشونتبار و اغلب با خدعه و
نیرنگ توأم است ) .(Atazadeh, 2019: 79آمارهای موجود نیز نشان ميدهد که شیوع
جرم زنان در بسیاری از کشورها درحاليکه افزایش است و هنگام با آن پدیدهی زنان
زنداني رو به توسعه گذاشته است .متأسفانه کشور ایران نیز از این رویداد بينصیب نمانده و
ساالنه هزاران زن به علل مختلف وارد زندانهای کشور ميشوند ).(Bashiri, 2007: 305
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در ایران طبق آمار سازمان زندانهای کشور در سال  8811درصد زندانیان زن  8/92درصد
اعالم شده است ) .)Heidarzadeh, 2016: 7دادههای مربوط به جرائم زنان در تمامي
استانهای کشور از سال  8811تا  8821حاکي از آن است که تعداد دستگیرشدگان زن در
اغلب استانها با افزایش و در برخي دیگر از استانها رو به کاهش بوده است ) .)Ibidاین
نسبت در استان لرستان در سال  8811با  9/6درصد و در سال  8811با  8/9درصد و در سال
 8821با  1/9بهصورت افزایشي بوده است ( .)Gabrane, 2010: 104عالوه بر این آمارهای
جهاني نشان ميدهد که بین  83تا  13درصد از کساني که از زندان آزاد ميشوند مجدد
مرتکب جرم ميشوند ( .)Kendall, 2000: 18میزان تکرار جرم و بازگشت مجدد به
زندانهای کشور در سال  8811برابر با  %81اعالم شده است که با توجه بهعنوان پژوهش
به این بحث پرداخته نميشود .از نظر ترکیب جرائم نیز جرائم مربوط به مواد مخدر و
سرقت دارای بیشترین فراواني در میان زنان زنداني استان لرستان بوده و جرائم اخالقي،
جنسي و خشن نیز کمترین فراواني را به خود اختصاص داده است که درمجموع حدود 81
درصد جرائم است ( .)Gabrane, 2010: 104یکي از موضوعهای مهم اجتماعي که قرنها
موردبحث و تحقیق اندیشمندان است موقعیت اجتماعي زنان در جامعه ميباشد .زنان چه از
نظر همکاری و اشتراک مساعي که در امور اجتماعي با مردان دارند و چه از نظر
شخصیتي ،جسماني و رواني از مردان متمایزاند لذا افکار و عواطف و تمایالت آنان با
مردان فرق مي کند .زنان نیمي دیگر از جمعیت جامعه و همه جوامع جهاني را تشکیل
ميدهند اما این حقیقت آماری درواقع و در عمل آنچنانکه باید در تمام زمینههای حیات
اجتماعي تعمیم داده نشده است .نکته مهم در اینجا این است که سهم آنان در آسیبهای
اجتماعي کامالً برعکس برخورداری آنها از سایر جنبههای انساني است .به عبارتي زنان
نخستین قربانیان بسیاری از انحرافات و جرائم اجتماعياند بااینحال زنان هنوز همگروه
کوچکي از کل زندانیان را تشکیل ميدهند ( .)Shahevande ،2010: 80همین مسأله باعث
شده است که در سالهای اخیر شاهد پژوهشهای فراواني در خصوص شناسایي ریشهها و
دالیل آسیبهای اجتماعي و پیامدهای آن در میان زنان باشیم و زنان محور بسیاری از
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پژوهشها و بحثهای مهم باشند .بهطوریکه پس از دهه هفتاد میالدی و با پیدایش و
پیشرفت تفکر فمنیستي مطالعه جنسیت و انحرافات اجتماعي و جرائم زنان در کانون
مطالعات جامعهشناختي قرار گرفته است ( )Heydarzadeh ،2016: 6بنابراین موضوع
مهمي که وجود دارد آن است که زنان به دلیل نقش مهم مادری و تربیتي درصورتيکه
مرتکب جرم شوند اثرات منفي بسیار زیادی در خانواده دارند .زماني که مادر با هر دلیلي
از جدایي و طالق ،فوت ،بزهکاری و ...در خانه حضور نداشته باشد تربیت فرزندان دچار
اشکال ميشود .چنانچه طبق بررسيهای علمي یکي از دالیل مهم بزهکاری نوجوانان و
جوانان نداشتن زمینههای مناسب خانوادگي برای تربیت آنها است؛ بنابراین با بزهکاری
زنان نه تنها یک فرد بلکه ممکن است نسل یک خانواده به بزهکاری کشیده شود (740

 .)Kyneya ،2003:توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و
طرز تلقي هر جامعه نسبت به زنان و مردان و نقش و وظیفهای که از هریک انتظار ميرود
در شکلگیری شخصیت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثیر اجتنابناپذیری دارد که ممکن
است تفاوت بین میزان و نوع جرائم ارتکابي توسط هر یک از دو جنس را سبب گرد؛
بنابراین برای شناخت عملي بزهکاری زنان ضروری است که بهطور ویژه جرائم زنان و
عوامل و زمینه های مؤثر در ارتکاب جرائم و همچنین پراکندگي و چگونگي جرائم زنان
موردمطالعه قرار گیرد و اهمیت پژوهش در شناسایي علل و زمینههای جرائم زنان مشخص
گردد ( .)Jahanbakhsh, 2016: 120مسألهای که در اینجا مطرح ميشود این است که چه
عواملي باعث ميشود که زنان در یک محیط کوچک و سنتي که افراد همدیگر را
ميشناسند و ارزشها و آدابورسوم گذشته برایشان مهم است دست به رفتار مجرمانه
ميزنند و ترس از برچسب خوردن و لکهدار شدن شرافت خانوادگي نداشته باشند .با اینکه
زنان مي دانند ممکن است به دلیل سوءسابقه بعد از آزادی از زندان از طرف خانواده و
بستگان و حتي همسر و فرزندان طرد شوند باز دست به رفتار مجرمانه ميزنند .پژوهش
حاضر ازآنجهت دارای اهمیت است که یافتهها و نتایج آن حاصل تجزیهوتحلیل مصاحبه-
های عمیق و نیمه ساختاریافته با زناني است که خود تجربه زندگي بهعنوان فردی مجرم و
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سابقهدار را از سرگذرانده و باوجود تفاوتهای اندک فردی و اجتماعي ،همگي تجربه
مشترک ارتکاب جرم ،حبس و زندگي در زندان را دارند که ميتواند یافتههای
منحصربهفردی از علل و زمینههای ارتکاب جرم زنان در اختیار ما قرار دهد.
بنابراین مهمترین هدف این پژوهش مطالعه زمینهها و عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم در
میان زنان زنداني است .لذا ميتوان گفت مهمترین سؤال این پژوهش نیز به این صورت
است که زمینههای مؤثر بر ارتکاب جرم در زنان زنداني کدام است؟

پیشینه تحقیق
رضا روزبه ( )8821در پژوهشي با عنوان «بررسي علل ارتکاب جرم در نظام کیفری» به
بررسي علل و زمینه های ارتکاب جرم در نظام کیفری پرداخته است .هدف این پژوهش
ریشهیابي جرم و جنایت در نظام حقوقي ایران ميباشد .روش پژوهش حاضر کتابخانهای
بوده و این پژوهش به روش توصیفي– تحلیلي انجام شده است.
رقیه همتي ( )8826در پایاننامه مقطع کارشناسي ارشد خود با عنوان «ارزیابي
علتهای جرم و پیامدهای زندان بر زنان زنداني» به مسأله زنان زنداني پرداخته است .هدف
این پژوهش تعیین علتهایي است که منجر به ارتکاب جرم توسط زنان زنداني زندان
مرکزی قزوین شده است .یافتهها نشان داده است که پایین بودن سطح تحصیالت،
ازهمپاشیدگي خانوادگي ،فقر اقتصادی و نداشتن شغلي مناسب ،اعتیاد ،همراهي با دوستان
ناباب تجربیات تلخ گذشته از عوامل مهم در ارتکاب به جرم در این افراد بوده است.
حسنعلي مؤذن زادگان و سمیه نوروزی ( )8821در پژوهشي با عنوان «علل و عوامل
ارتکاب جرم منازعه و راههای پیشگیری از آن» به بررسي جرم نزاع دستهجمعي و علل و
عوامل آن پرداختهاند .نتایج نشان داده است که یکي از علل فردی ارتکاب جرم جنسیت و
سن است و از حیث اجتماعي مهاجرت ،فقر ،بیکاری و تضاد فرهنگي بهعنوان متغیرهای
ثابتشده در این تحقیق ميباشد.
محمود ابراهیمي مقدمیان و همکاران ( )8828در پژوهش با عنوان «مطالعه علل
ارتکاب جرم در میان جوانان حاشیهنشین شهر همدان» به بررسي و مطالعه علل ارتکاب
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جرم جوانان پرداختهاند .یافتههای تحقیق نشان ميدهد که بین متغیر مستقل نیاز و جرم
رابطه مثبت و بین متغیر مستقل فرصت و جرم رابطه منفي وجود دارد بدین معنا که هرچه بر
میزان نیاز افراد در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي افزوده شود احتمال ارتکاب
جرم توسط آنها افزایش ميیابد.
مدا چسني لیند ( )2013در پژوهشي با عنوان «زن مجرم :دختران ،زنان و جرم» به
بررسي عوامل جنسیتي و فرهنگي در زندگي زنان مجرم پرداختهاند .مداچسني لیند عوامل
جنسیتي و فرهنگي در زندگي زنان را که اغلب مقدم بر رفتار مجرمانه هستند کشف کرده
است و به این سؤال پرداخته است که آیا زنان بزهکار امروز خشونت بیشتری نسبت به
گذشته دارد؟
اندرسون ( )2002پژوهشي با عنوان «تأثیرات عوامل فردی و محیطي بر بزهکاری» به
بررسي عوامل فردی بزهکاری و ارتکاب جرم پرداخته است .نتایج پژوهش نشان ميدهد
که افراد در صورتي که در یک خانواده تک والدی و همچنین در خانوادههایي با سطح
اختالفات باالیي زندگي کرده باشند بیشتر در معرض خطر بزهکاری هستند.
کارلن و کریستینا ( )1986که اغلب پژوهشهای خود را در حوزه زنان سارق در
انگلستان انجام داده اند بر این عقیده هستند که زنان به این دلیل دست به سرقت ميزنند که
خود را از وابستگي اقتصادی به یک مرد برهانند.
اما آنچه که پژوهش حاضر را از پژوهشهای نامبرده متمایز ميکند در این است که
ضمن استفاده از روش کیفي و پدیدارشناسانه سعي دارد تا علل و زمینههای ارتکاب جرم
را از دریچه ذهني زنان سابقهداری که دوره محکومیت آنان به اتمام رسیده و اکنون در
خارج از زندان به سر ميبرند و در طي مصاحبههای عمیق با آنان مطالعه و بررسي نماید.

چارچوب مفهومی تحقیق
یکي از وجوه تمایز پژوهش کمي و کیفي در شیوه بهکارگیری و استفاده آنها از مفاهیم
نظری است .به این معنا که تحقیقات کمي اغلب بر پایه آزمون فرضیات مستخرج شده از
چارچوب نظری هدایت مي شوند اما در پژوهش کیفي از نظریه در جهت صورتبندی
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سؤاالت پژوهش ،شناسایي مفاهیم حساس و ارتقای حساسیت نظری که راهنمای مراحل
مختلف تحقیق است بهره گرفته ميشود .در طراحي چارچوب مفهومي این پژوهش سعي
شده است مراحل و مقاطع مختلف زندگي زنان زنداني تحت پوشش قرار گیرد .مراحل
قبل از شکلگیری جرم تا ارتکاب جرم و دستگیر شدن زنان بهعنوان مجرم در این
چارچوب لحاظ شده است.
در پژوهش حاضر با توجه به رویکرد کیفي و پدیدارشناسانه در پي توصیف تجربیات
زنان مجرم و مطالعه و فهم علل و زمینههای ارتکاب جرم توسط زنان موردبررسي
مي باشیم .آنچه در این پژوهش اهمیت دارد آن است که با وجود مطرح کردن نظریات
گوناگون در تمامي مراحل پژوهش هیچیک از نظریات آورده شده اساس پژوهش قرار
نگرفته و نویسنده در این پژوهش بههیچعنوان قصد نظریه آزمایي و یا فرضیه آزمایي ندارد.
بااینوجود به جهت غنای پژوهش و دستیابي به مفاهیم حساس نظری برخي از نظریات
در این زمینه مطرح شده است.
در زمینه تبیین بزهکاری زنان دو دیدگاه موجود است .8 :دیدگاهي که معتقد است
برای تبیین جرائم به نظریههایي نیاز است که بهاندازه کافي عمومیت داشته باشند تا هم
جرائم زنان و هم جرائم مردان را روشن کند .بر اساس این دیدگاه دلیلي وجود ندارد که
توضیح بزهکاری زنان با بزهکاری مردان تفاوتي داشته باشد .9 ،نظریههایي که با
رویکردهای فمنیستي قصد تبیین جرائم زنان را دارد .اولین دسته از نظریههای عمومي و غیر
فمنیستي برپایهی تبیینهای زیستشناسي و روانشناسي استوار هستند .برخي از نخستین
تالشها برای تبیین جرم و شکلهای دیگر کجروی اساساً خصلتي زیستشناختي داشتند
( )Giddens, 2014: 155بخش اساسي رویکرد زیستي درباره بزهکاری ميگوید که چنین
رفتاری ناشي از برخي سازوکارهای دروني فرد است (.)Schumacher, 2015: 45
نظریههای روانشناختي جرم نیز مانند تبیینهای زیستشناختي تبهکاری را با انواع
خصوصیات شخصیت مربوط ميدانند ) .)Giddens, 2014: 155بسیاری از دانشمندان
اعتقاد دارند که تفاوت فردی در هوش ،شخصیت یا سایر عوامل وجود دارد ،عواملي که
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ضمن جداکردن بزهکاران از سایر افراد بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم علت بزهکاری آنان
تلقي ميشود .این زمینهها را ميتوان تحت عنوان نظریههای روانشناختي خالصه کرد .بر
اساس این دو رویکرد ميتوان گفت زنان به لحاظ فیزیولوژیکي و داشتن برخي
ویژگيهای طبیعي ذاتاً موجوداتي غیر مجرماند و بزهکاری با عناصری چون مذکر بودن و
داشتن خصایل مردانه و روحیهی پرخاشگری در ارتباط است .بر اساس این رویکرد زنان
مجرم افرادی هستند که برخالف طبیعت و ذات خود عمل ميکنند و به عبارتي ميتوان
زنان مجرم را افرادی دانست که به رشد تکاملي خود دست نیافته و یا دیوانه هستند
( )Aboot, 2001: 207دسته دیگر نظریههای عمومي و غیر فمنیستي بزهکاری را در زمینه
اجتماعي مطرح ميکنند .بر اساس این نظریهها رفتار بزهکارانه یا نتیجه شرایط اجتماعي،
محیط زندگي فرد و نامناسب بودن شرایط محیطي مجرم است و یا ناشي از تجربههایي
است که فرد مجرم در طول زندگي خود داشته است؛ مانند نظریههای فشار اجتماعي،
یادگیری اجتماعي ،کنترل اجتماعي ( Lamarampi, 1982; Hirsch, 1969; Rackles,

 )1967نظریه قدرت و کنترل ()Mcintosh, 1978; Heidensohn & Gelsthorpe, 2002
جامعهپذیری ( .)Hagen Mania, 1987دسته دیگر نظریات در سنت فمنیستي قرار دارند و
نظریه پردازان آن با مطرح کردن این سؤال که چگونه نظریاتي که برای مردان و توسط
مردان ارائه شده است ،با توجه به تجربههای متفاوت زنان و مردان قادر به تبیین جرائم زنان
مي باشند مدعي شدند که برای درک و فهم علل بزهکاری زنان نیازمند نظریاتي خاص
آنها ميباشیم ( .)Mir Hosseini, 2017: 116در زمینه جرمشناسي فمنیستها به دو گروه
مارکسیست و رادیکال تقسیم ميشوند و دارای نظرهای متفاوتي دربارهی بزهکاری زنان
هستند .از نظر مارکسیستها عدم مساوات جنسیتي ناشي از نابرابری قدرت زنان و مردان
در جامعه سرمایهداری است و ریشه تفاوتها به مالکیت خصوصي و غلبه مردانه در وضع
قوانین و وراثت برميگردد .مردان زنان را در عرصههای اقتصادی و بیولوژیکي کنترل
مي کنند .این انزوای زنان در بستر خانواده فرصت کمتری را برای مداخله در جرائم مهم
فراهم ميکنند و نداشتن قدرت نیز سوقدهنده آنها به جرائم کماهمیت ميشود
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( .)Cchcny, 2008در مقابل فمنیستهای رادیکال علت بزهکاری زنان را در پدرساالری
دانستهاند و چنین ميانگارند که این امر موجب فرودست شدن زنان و همچنین عاملي برای
توجیه خشونت مردان و کنترل جنسیتي زنان ميباشد .استثمار زنان توسط مردان باعث
مي شود زنان قرباني از خانه گریخته و یا به استعمال مواد مخدر رو بیاورند و درنهایت
خشونت مردان زنان را به درگیری با سیستم عدالت کیفری کشانده و بهسوی بزهکاری
سوق ميدهند (.)Miazame, 2004: 535

روش تحقیق
این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفي و روش پدیدارشناسي و مصاحبههای عمیق و نیمه
ساختاریافته انجام شده است .روشهای پژوهش کیفي ابزارهایي را برای کشف حوزههایي
که ما بهطور عمیق نميتوانیم آنها را بفهمیم در اختیار ما قرار ميدهند ( Ebadolahe,

 )2011: 209در این پژوهش محققین بهمنظور جمعآوری دادهها اقدام به انجام
مصاحبههای عمیق با افرادی ميکند که پدیده موردنظر را بهطور مستقیم تجربه کردهاند
زیرا دارای تجربهزیسته مشترکي هستند .نمونه پژوهش را  81زن  91تا  68ساله که در
گذشته تجربه ارتکاب جرم و محکومیت داشتهاند تشکیل داده است .با توجه به
محدودیتها و دشواریهای دسترسي به این دسته از زنان ،مصاحبهشوندهها از بین کساني
انتخابشدهاند که در زندان مرکزی شهرستان بروجرد استان لرستان پرونده داشته و همگي
حداقل  8و حداکثر  1سال از آزادی آنها گذشته است و در زمان مصاحبه دوران
محکومیتشان به اتمام رسیده و در خارج از زندان به سر ميبرند .راهنمای مصاحبه در قالب
دودسته پرسش زمینهای (مشخصات فردی) و مضموني (پرسشهای متمرکز بر تجربه)
تعریف و در طراحي آن تالش شد تا ابعاد گوناگون تجربهی زنان سابقهدار مورد پرسش و
گفتگو قرار گیرد؛ بنابراین در طراحي پرسشهای متمرکز بر تجربه بر  1محور یعني زمینهها
و عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم ،درک و فهم زنان زنداني از زمینهها و عوامل ارتکاب
جرم ،شرایط و موقعیتهای زندگي ،جهتگیریهای احساسي زنان سابقهدار در مواجهه
با پدیده مجرمیت موردتوجه قرار گرفت.
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با توجه به اصول نمونهگیری روش تحقیق کیفي نمونهها بهصورت هدفمند و از بین
کساني انتخابشدهاند که با توجه به موضوع پژوهش بتوانند حداکثر اطالعات را در اختیار
محقق قرار دهند .شایان ذکر است که هریک از مصاحبهها بهصورت انفرادی و در جلسات
یک تا دوساعته و گاه در دو جلسه صورت گرفته است .در جلسات مصاحبه زنان در
فرایندی روایتي شرحي از چگونگي فراهم شدن زمینههای ارتکاب جرم ،شرایط و
موقعیتهای زندگي فردی و اجتماعي پیش از دوران حبس ،نقش خود و دیگران در
ارتکاب جرم و مواردی نظیر این را روایت نمودهاند که ميتواند در شناسایي عوامل جرمزا
در زندگي آنها مؤثر باشد .پس از انجام هر مصاحبه متن مصاحبهها پیادهسازی و مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس روش  1مرحلهای کالیزی انجام
شده است .مراحل تجزیهوتحلیل به این شرح است :خواندن دقیق کلیهی توصیفها و
یافتههای شرکتکنندگان در مصاحبه ،استخراج عبارات با اهمیت و جمالت مرتبط با
پدیده ،مفهوم بخشي به جمالت مهم ،مرتبسازی توصیفات و مفاهیم مشترک ،تبدیل
عقاید استنتاج شده به توصیفات جامع و کامل ،تبدیل توصیفات پدیده به یک توصیف
واقعي خالصه و مختصر و مراجعه به شرکتکنندگان برای روشن نمودن ایدههای
بهدستآمده و موثق نمودن یافتهها (.)Yareghole, 2014: 268
جدول  .0اطالعات زمینهای جمعیت موردپژوهش

0

Table1. The background information regarding the study population
وضعیت

تعداد

سابقه

تأهل

فرزند

محکومیت

1

2

– سرقت

1

حمل و فروش مواد مخدر
سرقت
ضربوجرح – فروش

نام

سن

تحصیالت

معصومه

38

ابتدایي

متأهل

فرشته

32

ابتدایي

مطلقه

1

سمیه

44

دیپلم

متأهل

3

1

سارا

36

راهنمایي

مجرد

0

2

نوع جرم
حمل و فروش مواد مخدر

 .1با هدف رعایت اصل اخالق حرفه ای در پژوهش برای همه افراد مورد گفت و گو اسامی مستعار انتخاب شد و از آوردن
اطالعاتی که میتواند ناشناس ماندن افراد را خدشه دار سازد پرهیز شده است.
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وضعیت

تعداد

سابقه

تأهل

فرزند

محکومیت

0

1

مالي

1

فروش مواد مخدر

نوع جرم

نام

سن

تحصیالت

زهرا

28

لیسانس

مجرد

طاهره

55

بيسواد

بیوه

0

سیما

43

بيسواد

متأهل

1

2

پروین

45

راهنمایي

مجرد

0

2

فروش مواد مخدر  -مالي

فاطمه

40

دیپلم

متأهل

2

1

ضربوجرح

اعظم

37

ابتدایي

مطلقه

2

1

فروش مواد مخدر

رها

48

ابتدایي

مطلقه

1

1

فروش مواد مخدر

لیلي

40

دبیرستان

متأهل

1

1

فروش مواد مخدر

اکرم

26

دیپلم

مطلقه

1

2

الهام

43

دبیرستان

مطلقه

2

1

فروش مواد مخدر

راضیه

35

سیکل

مطلقه

0

1

خریدوفروش مواد مخدر

زهره

40

ابتدایي

مطلقه

2

1

سرقت

فاطیما

30

دبیرستان

مجرد

0

1

مواد مخدر

لیال

63

ابتدایي

بیوه

2

1

مالي

مواد مخدر

فروش مواد مخدر -
سرقت

مواد مخدر – تهدید و
آزار

خصوصیات و ویژگیهای نمونه
همه مصاحبهشوندگان در هنگام مصاحبه در دامنه سني  91تا  68سال قرار داشتند و میانگین
سني آنها  16سال بود .کمترین طول مدت حبس  1ماه و بیشترین مدت آن  88سال است.
از نظر جرائم ارتکابي نیز  88بار به علت ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر 8 ،بار جرائم
مالي 1 ،بار دزدی و سرقت به زندان محکوم شده بودند 1 .نفر از زنان مصاحبهشونده بیش
از یکبار سابقه حبس و محکومیت داشتند .در بین زنان مطالعه شده  9نفر بيسواد 6 ،نفر
تحصیالت ابتدایي 8 ،نفر راهنمایي 8 ،نفر دیپلم و یک نفر لیسانس بودند .مشاغلي که زنان
مصاحبهشونده قبل از زندان به آن اشتغال داشتهاند شامل مشاغل غیردولتي و مشاغل آزاد
بوده است .به لحاظ وضعیت تأهل 1 ،نفر از زنان متأهل 1 ،نفر مجرد 1 ،نفر مطلقه و  9نفر از
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زنان نیز همسرشان فوتشده بود .هر یک از زنان مصاحبهشونده بین  3تا  8فرزند دارند.
کمترین فاصله زماني آزادی از زندان تا مصاحبهها  2ماه و بیشترین آن  1سال بوده است.

یافتههای تحقیق
در این بخش نتایج تجزیهوتحلیل مصاحبههای عمیق کیفي با زنان دارای سابقه حبس و
زندان ارائه شده است .در طول مصاحبهها هر یک از زنان مصاحبهشونده توصیفاتي از
چگونگي فراهم شدن زمینههای ارتکاب جرم ،شرایط و موقعیتهای زندگي فردی و
اجتماعي پیش از دوران حبس ،نقش خود و دیگران در ارتکاب جرم و مواردی نظیر این را
روایت نمودهاند که ميتواند در شناسایي عوامل جرمزا در زندگي آنها مؤثر باشد.

زمینههای ارتکاب جرم در زنان زندانی:
 -8زمینههای خانوادگي
 -9فقر اقتصادی و اجتماعي
 -8سبک زندگي جرمزا
جدول  .9مقولهبندی زمینههای ارتکاب جرم در زنان
Table 2. Categorization of crime grounds in women
مقوالت
عمده

مقوالت جزئی

مفاهیم

عدم انسجام و ازهمگسیختگي آشفتگي خانواده – خانواده سابقهدار – طالق – جدایي

زمینههای
ارتکاب
جرم

عوامل
خانوادگي

خانواده

– ازدواج ناموفق و اجباری – اختالفات خانوادگي –

زندگي در خانواده مجرم و

عدم احساس خوشبختي – عدمحمایت خانواده –

بزهکار

سوءاستفاده -عدم نظارت خانواده – تبعیض و طرد –

همراهي و همکاری با همسران ترس  -تهدید – تنهایي – استثمار  -کمبود محبت –
مجرم

عدم دلبستگي – نابهنجاریهای رفتاری – تجربه

خانواده نابسامان

خشونت و آزار – استثمار -همسر مجرم و بزهکار –

خشونت و سوء رفتار در خانواده تبعیت و فرمانبرداری از خانواده – تجربیات تلخ
تبعیض و طرد در خانواده
زن آزاری

زندگي – مصرف مواد مخدر و اعتیاد در خانواده –
سوءسابقه – زن آزاری...
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 -0تم مشترک اول :زمینههای ارتکاب جرم در خانواده
 0-0عدم انسجام و ازهمگسیختگی خانواده
زندگي در یک خانواده ازهمپاشیده و نابسامان نیز ازجمله عواملي است که در شکلگیری
زندگي اجتماعي فرد تأثیر مستقیم دارد .درصورتيکه محیط خانواده محیط متشنجي باشد،
یکي از والدین در منزل حضور نداشته باشند و بین والدین مشاجره و درگیری وجود داشته
باشد ،آرامش و آسایش از فرزندان آن خانواده سلب شده ،آثار رواني نامطلوبي بر افراد
بهجای خواهد گذاشت که در دوران بلوغ و پسازآن بهصورت پرخاشگری ،عصیان،
سرپیچي از قوانین ،بيتفاوتي ،گوشهگیری بروز ميکند.
در جامعه موردمطالعه اغلب پاسخگویان حداقل یکي از والدین و در مواردی نیز
هردوی آنها را بهصورت موقت (زندان) یا دائمي (فوت ،طالق) از دست دادهاند.
بهعبارتدیگر اغلب پاسخگویان در سنین کودکي و نوجواني از داشتن کانون خانواده
محروم بودهاند .همچنین بررسي گذشته افراد موردمطالعه نشان ميدهد که این افراد در
خانوادههایي پرورشیافتهاند که دچار آشفتگي و عدم انسجام الزم بوده است و تعدادی از
زنان بررسيشده یکي از دالیل گرایش به بزهکاری و ارتکاب جرم خود را درگیریهای
پیوسته پدر و مادر و اختالفات آنها و نبود فضای صمیمیت و محبت در خانواده دانستهاند.
معصومه  81ساله که به جرم حمل و فروش مواد مخدر و سرقت در زندان بوده است
ميگوید:
« بچه که بودم مامان بابام همیشه با هم درگیر بودن مامانم توی خانواده خوبي
بزرگشده بود خانواده مامانم همش به مامانم فشار میوردن که طالق بگیره
برگرده .اونا از اولم راضي نبودن که مامانم زن بابام بشه اما مامانم خودش خواسته
بود .بعد هم که مامانم فهمیده بود که طرفش کیه و چه جور آدمیه پشیمون شده
بوده اما اون موقع من به دنیا اومده بودم 1 .سالم که بود طالق گرفت و رفت و من
موندم با یه بچه یک ساله و بابای خالفکار و معتادم»

اعظم  81ساله سابقهی  1سال زندان را به جرم فروش مواد مخدر دارد:
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«بابام و مامانم از هم جدان با هم زندگي نميکنن .بابام خرم آباده مامانم
بروجرد .بابام یه زن داره خرم آباده جدا نشدن ولي اصالً پیش ما نیست .اآلن
حدود  93ساله دیگه بابامونو ندیدیم تو خونه»

و یا سیما  18ساله که به جرم فروش مواد مخدر و سرقت در زندان بوده است
ميگوید:
«قبل از اینکه من به دنیا بیام زندگي بابا و مامانم تموم شده بود .قبلش میره
خونه مامانش و دیگه برنگشته .بعدم طالق گرفت .ميگفت خیلي اذیتم کردن .یه
چند وقت با مامان مامانم بودم .کسي ازم مراقبت نميکرده انگار ولم کردن یه
گوشه که بمیرم ولي نمردم .تا یه چند سالي هي دستبهدست شدم باالخره بابام
قبولم کرد»

بررسي زندگي زنان موردمطالعه نشان ميدهد که در طول زندگي خود با عوامل و مسائلي
هم چون :طالق و جدایي ،ازدواج مجدد یکي از والدین ،زندگي در کنار افرادی بهجز
والدین ،وجود افراد سابقهدار و معتاد به مواد مخدر در خانواده ،سابقه ارتکاب انواع جرائم
در نزدیکان بهویژه پدر و ...مواجه بودهاند که زمینه را برای ارتکاب جرائم در آنان نیز
فراهم آورده است.

 0-9زندگی در خانواده مجرم و بزهکار
نتایج پژوهش حاضر نشان مي دهد که زندگي با والدین مجرم و یا معتاد و همچنین داشتن
برادر یا خواهر و همینطور بستگان درجه اول سابقهدار در شکلگیری زمینههای ارتکاب
جرم زنان مصاحبهشونده نقش بسزایي داشته است .بهطوریکه چندین نفر از زنان
مصاحبهشونده در خانوادههایي زندگي کردهاند که یکي از والدین و یا هردوی آنها،
برادر ،خواهر و همچنین سایر نزدیکان آنها سابقه زندان و یا اعتیاد به مواد مخدر داشتهاند.
فرشته  89ساله که سابقه حبس به جرم حمل مواد مخدر دارد ميگوید:
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«پدرم معتاد بود مواد هم ميفروخت همیشه توی خونه مواد نگهداری
ميکرد و بیشتر وقتا هم ما رو مجبور ميکرد تا براش مواد جابهجا کنیم برادرمم
معتاد بود و چند بارم سر مواد و دزدی زندان رفته بود موقعیم که بابامون مرد اون
زندان بود»

و یا معصومه  81ساله که حبس به جرم سرقت و حمل مواد مخدر دارد در زندان بوده
است ميگوید:
«بیشتر ماهایي که از زندان سر در میاریم مال آینه که خانواده
درستوحسابي نداشتیم آگه پدر مادر آدمحسابي داشته باشي ازشون یاد ميگیری
درست زندگي کني اما ماهایي که چشمباز کردیم دیدیم بابامون یا داره مواد
ميکشه یا بیکاره و چشمش دنبال پول و مال مردمه که فرصت گیر بیاره و مردمو
بدبخت کنه به جز این راهها چیزی یاد نگرفتیم»

بررسي زندگي این زنان نشان ميدهد که عواملي مثل سابقه مصرف ،نگهداری و فروش
مواد مخدر ،سرقت ،سابقه ارتکاب جرم و ضرب و جرح و شرارت در خانواده یکي از
عوامل اصلي در ارتکاب به جرائم در زندگي آنان بوده است.

 0-3همکاری و همراهی با همسران مجرم
تجزیهوتحلیل مصاحبههای انجامشده نشان ميدهد که یک نفر از زنان موردبررسي با
وجود داشتن خانواده و والدیني هنجارمند و بدون سابقه ارتکاب جرم به دلیل زندگي با
همسر کجرو و بزهکار در مسیری قرارگرفته است که ناخواسته زمینهی مجرمیت و ارتکاب
جرم را در او فراهم آورده است .بررسي زندگي سمیه  11ساله بیانگر آن است که وی ابتدا
تحتفشار عاطفي و سوءاستفاده از محبت و عالقهی او به همسر و زندگي خانوادگي و
سپس به اجبار و تهدید راضي به همراهي و همکاری با همسر برای ارتکاب جرم شده است
و درنهایت همسر خود را مسبب نابودی زندگي خانوادگي و از دست رفتن آبروی خو و
خانواده خود ميداند.
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سمیه  11ساله که به جرم سرقت در زندان بوده است ميگوید:
«شوهرم اعتیاد داشت و بیشتر وقتا بیکار بود کرایه خونه و هزینههای زندگي
و مخارج بچهها هم کم نبود بیشتر وقتا مجبور بودم کار کنم دیگه از دست
کاراش خسته شده بودم رابطه خوبي هم با خانوادم نداشتم به خاطر کارای اون
(همسر) به خاطر همین مجبور بودم باهاش کنار بیام»

همچنین یافتههای تحقیق نشان ميدهد که برخي از افراد مصاحبهشونده نیز نه بهطور مستقیم
بلکه با سکوت در برابر همسران مجرم خود و زندگي در شرایطي که همسران مجرم برای
آنان فراهم کردهاند زمینه را برای همسران خود فراهم آوردهاند تا این افراد را آگاهانه و
دانسته و یا ناآگاهانه در شرایط ارتکاب جرم قرار دهند.
الهام  18ساله که به جرم فروش مواد مخدر در زندان بوده است ميگوید:
«شوهرم تحریکم ميکرد .یه دفعه که اسمي ميافتاد شوخي شوخي حرفي
ميزدیم جدیش ميکرد .دیگه ول نميکرد انقدر رو مخت راه ميرفت تا اون
کاری که باید انجام ميشد»

همچنین رها  11ساله که به جرم فروش مواد مخدر در زندان بوده است ميگوید:
« بعد یه مدتي که صیغه کردم شوهرم و خواهرش اومدن با من زندگي
کردن .شوهرم همه چیزمو برد خونمو ماشینمو پوالمو .وقتي دیگه هیچي نداشتم
گفت بیا بریم دنبال مواد تا بریم خونه بگیریم .آگه خونه بگیریم دیگه
نميفرستمت دنبال مواد منم قبول کردم گفتم حتماً راست میگه».

 0-0خانوادههای نابسامان( :خشونت ،تبعیض و طرد ،همسر آزاری)
 0-0-0سوء رفتار و خشونت خانواده
برسي مصاحبههای انجامشده نشان ميدهد که اکثر افراد مورد مصاحبه در دوران کودکي
و نوجواني خود تجربه خشونت و تنبه و تبعیض را از سوی پدر ،مادر و اطرافیان خود
بهصورت مداوم داشته و حتي در بزرگسالي نیز این خشونت تداوم یافته است .اکثر زناني
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که مورد مصاحبه قرار گرفتهاند طیف وسیعي از خشونتهای کالمي و غیرکالمي را بارها
و بارها در زندگي خود تجربه کردهاند .تجزیهوتحلیل مصاحبههای انجامشده نشان ميدهد
که ابراز خشونت و تنبیه در خانواده و توسط والدین ،همسر یا اطرافیان فرد درکنار سایر
عوامل مانند نبود یکي از والدین در خانواده ،طالق و جدایي ،تنش و ازهمگسیختگي
خانواده یا ارتکاب جرم توسط والدین ميتواند فرد را بهسوی ارتکاب جرم سوق دهد .در
بررسي زندگي سیما  18ساله ميتوان همه عوامل گفتهشده را در کنار هم دید ،عواملي که
در زندگي او چندین بار او را به ترک منزل و یا ارتکاب جرم سوق داده است.
و یا سیما  18ساله ،سه بار سابقه زندان به جرم حمل و فروش مواد مخدر و سرقت را
دارد ميگوید:
«خانواده برای من جایي نبود که توش محبت ببینم یا حمایت بشم .همیشه
بهم به چشم یه گارگر مفت نگاه شد که ميتونن همه جور استفادهای ازم بکنن
بدون این که فکر کنن منم آدمم یا حق زندگي دارم»

سارا  86ساله سابقه دو بار ضربوجرح و حمل مواد مخدر را دارد:
«من توی جایی بزرگ شدم که همه عادت کرده بودن و یاد گرفته بودن
که بهجای زبونشون با دست و مشتشون با هم حرف بزنن .تو خونمون
هیچکس از اون یکی دلخوشی نداشت مقصرشم بابام بود .بهجز کتک از بابا و
مامانم هیچی ندیدم»

بنابراین ميتوان گفت کودکاني که در خانوادههای دارای شیوه زندگي خشونتآمیز
زندگي ميکنند ممکن است از راه یادگیری به این باور برسند که اینگونه رفتار پسندیده
است حتي اگر دیگران به فرد بگویند که دیگر خشونت نداشته باشد باز هم فرد رفتار خود
را مطابق با موارد مورد مشاهده از خشونت پدر و مادر و اطرافیان شکل ميدهند .ازاینرو
کودکاني که شاهد رفتار خشونتآمیز اطرافیان و بهخصوص پدر و مادر خود هستند یاد
ميگیرند که خشونت یکي از روشهای مؤثر دستیابي به اهداف و کنترل کردن دیگران
است ( .)Akbare, 2008: 176بررسيهای فراواني در خصوص ارتباط بین شرایط
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خانوادگي و بزهکاری وجود دارد که اثرات تربیت خانوادگي را بر رفتار خشونتآمیز
افراد تأیید کردهاند (.)Spano, 2009: 1322
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 9-0-0تبعیض و طرد در خانواده
تجزیهوتحلیل مصاحبههای عمیق کیفي روایتهای متعددی از تجربیات زیسته زنان
مصاحبهشونده را نشان ميدهد که حکایت از تبعیض ،طرد و عدمحمایتهای اعضای
خانواده در طول زندگي آنان را دارد.
عاطفه  16ساله که به دلیل فروش مواد مخدر در زندان بوده است شرایط زندگیش را
اینگونه توصیف ميکند:
«خیلي بین ما بچهها فرق گذاشتن .بابام از من خوشش نمیومد .شبیه
مادربزرگش بودم .به خاطر همین هیچوقت منو دوست نداشت .خیلي در حقم
ظلم کردن .بابام ميرفت کار ميکرد جون ميکند تو سرما و گرما بعد از در که
میومد حالش خوب بود هنوز لباسشو درنیاورده دست ميکرد تو جیبش اول به
خواهرام پول ميداد .یا باهاشون تعریف ميکرد»

زهره  13ساله که سابقه چند ماه کارتن خوابي به دلیل طرد خانواده را دارد ميگوید:
«شوهرمو سر مواد گرفتن  1سال براش بریدن داداشمم باهاش گرفتن .چون
شوهر من باعث شده بود داداشمم بگیرن دیگه نتونستم برم سمت خانواده .رهام
کردن حتي نتونستم برم خونه مامانم من موندم با چند دست لباس و یه بچه 1 .ماه
تو خیابون زندگي کردم ولي هیچکس سراغم نیومد».

 3-0-0زن آزاری
همسر آزاری شامل همه اشکال بدرفتاری علیه طرف مقابل در هر نوع رابطه نزدیک و
صمیمي ،خشونت در خانواده و خشونت علیه همسر است .همسر آزاری ميتواند اشکال
گوناگون بدني ،کالمي ،عاطفي ،رواني ،جنسي و اقتصادی داشته باشد ( Esfandabadi,

 )2003: 60بررسي زندگي زنان مصاحبهشونده نشان ميدهد که اغلب زنان موردبررسي
همواره در طول زندگي خود تحت خشونت و همسرآزاری قرار داشتهاند .بررسيها نشان
ميدهد که این زنان طیف وسیعي از رفتارهای کالمي و غیرکالمي خشونتآمیز شامل
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تحقیر ،توهین ،ضرب و شتم و حتي تجاوز را در طول زندگي خویش بارها تجربه کردهاند
که دامنه چنین رفتارهایي حتي به دوران پس از خروج نیز تسری یافته است.
زهره  13ساله که به جرم فروش مواد مخدر در زندان بوده است ميگوید:
«همیشه نصف بدنم کبود بود .شوهرم با شلنگ یا کابل ميزد تمام بدنمو
راهراه ميکرد بعد مینداختم تو انباری در وانميکرد تا مثالً  93 .83ساعت .اونوقت
من اشک ميریختم و التماس ميکردم تا میومد وا ميکرد .خیلي اذیتم کرد»

رها  11ساله ميگوید:
«شوهرم وقتي ميکشید هیچي حالیش نبود .شکنجم ميداد .یه نمونه
مينداختم داخل حموم .ميبردم زیر دوش با آب سرد خیسم ميکرد .بعد با
شیلنگ سیاهم ميکرد»

 -9تم مشترک دوم :زمینههای اقتصادی – اجتماعی
جدول  .3مقولهبندی زمینههای ارتکاب جرم در زنان
Table 3. Categorization of crime grounds in women
مقوالت عمده

زمینههای

فقر

ارتکاب

اقتصادی و

جرم

اجتماعي

مقوالت جزئی

مفاهیم

تأمین مالي خانواده

فقر – بیکاری – پایین بودن درآمد – بيسوادی

فقدان شغل و درآمد

– کمسوادی – نداشتن منبع درآمد – نداشتن

فقدان تخصص و تحصیالت

حامي مالي – مشاغل کاذب – محرومیت در

زندگي در محالت جرم
خیز

دسترسي به امکانات – هزینههای باالی زندگي –
عدم تأمین مالي و اقتصادی – حاشیه نشیني –
زندگي در مناطق جرم خیز-

 9-0تأمین مالی خانواده
یافتههای پژوهش نشان ميدهد در بسیاری از مواقع شرایط و موقعیت اقتصادی برخي زنان،
ممکن است آنها را مستعد ارتکاب جرم نماید .ازاینرو عواملي نظیر فقر و عدم توانایي
تأمین زندگي و شرایط نامساعد اقتصادی خانواده موجب شده که بسیاری از آنها بهمنظور
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تأمین درآمد و رفع نیازهای مالي خانواده حاضر به انجام هرکاری بشوند .بررسي زندگي
زهرا  91ساله که سابقه دوسال حبس را دارد نشان ميدهد که او و زناني که برای تأمین
مالي خانواده دچار مشکل شدهاند و از تأمین خود و خانواده ناتوان هستند در مسیر تالش
برای رفع نیازهای خود و خانواده گاه در شرایطي قرار ميگیرند که آنها را مستعد ارتکاب
جرائم ميکند.
زهرا  91ساله که سابقه  8سال حبس را دارد درباره علت جرم و نحوه دستگیری خود
ميگوید:
« 93سالم بود که بابام فوت شد و مامانم برای تأمین هزینههای زندگیمون
مجبور بود کار کنه حتي خیلي وقتا توی خونههای مردم کار ميکرد چون کسیم
نداشتیم که بهمون کمک کنه مجبور شدم با مامانم کارکنم تا بتونیم هزینههای
زندگیمون رو تأمین کنیم»

 9-9فقدان شغل و درآمد
با توجه به اینکه زنان معموالً از نظر اقتصادی وابسته به مردا هستند و کمتر دارای اشتغال و
درآمد خاصي هستند این عامل خود ميتواند در کنار سایر عوامل زمینه سازگرایش به جرم
در میان زنان باشد .بهطور مشخص بیکارى بر بسیارى از پدیدههاى اجتماعى بهخصوص
جرم تأثیرگذار بوده و از لحاظ مبانى نظرى مورد تأیید است .بیکارى درازمدت در اغلب
افراد احساس نفرت و زدگى نسبت به جامعه فعال به وجود ميآورد .افزون بر این احساس
بیهودگى و درنهایت احساس بریدن از جامعه ،حالت بيتفاوتى و دشمنى و باالخره
انتقامجویي که در ذهن بزهکاران ایجاد ميشود خود ميتواند باگذشت زمان خطر بزرگى
براى نظم اجتماعى ،اخالقى و فرهنگى یک کشور به وجود آورد .بهاینترتیب کار و
فعالیت که یکى از عوامل اجتماعى شدن فرد در جامعه است ميتواند فرد بیکار را به سمت

ضداجتماعي شدن و ارتکاب بزه سوق دهد (.)Atazadeh, 2019: 80
طاهره  11ساله سابقه سه سال حبس را در زندگي خود دارد درباره زمینه ارتکاب
جرم خود ميگوید:
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« از کار انداختنم بیرون بیکار شدم .شوهرم از زن قبلش یه پسر داشت که سر
خالف کاریش رابطه خوبي باهاش نداشت با دایيهاش تو کار مواد بود .سر فوت
شوهرم چندباری اومد و رفت و پاش باز شد به خونم چون فهمیده بود بیکار و
بيپولم بهم گفت که آگه براش کار کنم پولش خوبه کارشم سنگین نیست».

بررسي یافتهها نشان ميدهد که قرارگرفتن در موقعیت جدیدی مانند از دست دادن حامي
مالي در خانواده و تالش برای یافتن کار و تأمین معاش ميتواند زنان را در شرایط
پرمخاطره و پیچیده ای قراردهد و زمینه را برای ارتکاب جرائم فراهم آورد .بررسي زندگي
طاهره  11ساله نیز نشان ميدهد که نبود شغل مناسب و نداشتن درآمد کافي در کنار فوت
همسر و نبود حامي مالي در زندگي او سبب گرایش به ارتکاب جرم در وی شده است.

 9-3فقدان تخصص و تحصیالت
امروزه سواد در تمام ابعاد زندگي انسان تأثیر دارد ،بهطوریکه ضعف و یا فقدان آن به
معنای ناتواني فرد در انطباقپذیری اجتماعي و نهایتاً کنار ماندن از چرخه پرجوشوخروش
فعالیت اجتماعي است .افرادی که در این شرایط قرار ميگیرند ناگزیر به ورود به مشاغل
غیرتخصصي ميشوند و با توجه به ضعف درآمد به اعمال مجرمانه برای رفع مشکالت
اقتصادی خودروی ميآورند .تحقیقات مختلف از این گفته حمایت ميکنند و بيسوادی
را جزو عوامل پیشبیني بروز جرائم ازجمله :اعتیاد ،دزدی ،فساد ،فحشا ،بزهکاری تلقي

نمودهاند (.)Hataminejad, 2014: 228
لیال  68ساله که به جرم مالي در زندان بوده است ميگوید:
«یکي از فامیالی شوهرم که دنبال گسترش کارش بود ازم خواست باهاش
شراکت کنم قبول کردم همهچیز چند سال اول خیلي خوب پیش ميرفت و
درآمد خوبي هم داشت تا اینکه سرم کاله گذاشتن منم تخصصي نداشتم توکار
سواد نداشتم نميفهمیدم چي به چیه سر از کار در نمیاوردم»
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تحلیل و بررسي مصاحبههای انجامشده نشان ميدهد که تمام افراد مورد مصاحبه بهجز یک
مورد از امکان تحصیل محروم بوده اند و ازنظر داشتن تحصیالت در موقعیت ضعیفي به سر
ميبرند .بررسي زنان مورد مصاحبه نشان ميدهد که عامل بيسوادی و نداشتن تخصص و
تحصیالت در کنار نداشتن شغل مناسب و درآمد کافي ميتواند یکي از زمینههای ارتکاب
جرائم در زنان باشد .چنانکه بررسي زندگي لیال  68ساله نشان ميدهد که نداشتن
تحصیالت و تخصص در زندگي وی راه سوءاستفادهی دیگران و زمینهی ارتکاب جرم را
هموارتر کرده است.

 9-0زندگی در مناطق جرم خیز
برخي مکانها به لحاظ ساختار کالبدی خاص ،نوع فعالیت و ویژگيهای اقتصادی و
اجتماعي ساکنان آن امکان و فرصت بیشتری را برای وقوع جرم فراهم ميکنند.
بررسيهای انجامشده در مورد زناني که نمونه پژوهش را تشکیل داده است نشان ميدهد
که تمامي افراد مورد مصاحبه در مکانهای جرم خیز زندگي ميکنند .از نظر اغلب این
افراد زندگي در مکانهای جرم خیز و حاشیهنشیني سهم قابلتوجهي در کجرفتاری آنها و
دیگر افراد حاضر در زندگي آنها داشته است.
سارا  86ساله که به جرم ضربوجرح در زندان بوده است ميگوید:
«تو محل ما از  83نفر  1نفرشون خالف کارن یا مواد یا چیزای دیگه .یه
همسایه داشتیم من نمي دونستم مواد فروشه خیلي با هم صمیمي بودیم یه روز
خودش گفت چهکار مي کنه و گفت پولش خوبه تو هم که نیاز داری بیا برای
شوهرم کار کن»

و یا معصومه  81ساله که به جرم حمل مواد مخدر و سرقت در زندان بوده است
ميگوید:
«ما تو حاشیه شهر زندگي ميکنیم .محله ما معروفه دیگه به خالف کل
خیابون همه یا مواد فروشن یا دزدن یا یه خالف دیگه همه جور آدمي داره کالً
آدم سالم نداره همه یه جاشون مي لنگه دیگه خودتم نخوای ازشون یاد ميگیری»
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 -3تم مشترک سوم :سبک زندگی جرمزا
جدول  .0مقولهبندی زمینههای ارتکاب جرم زنان
Table 4. Categorization of crime grounds in women
مقوالت
عمده

زمینههای
ارتکاب

سبک زندگي
جرمزا

جرم

مقوالت جزئی

مفاهیم

اعتیاد و مصرف مواد

مشاهده مصرف مواد مخدر در خانواده – عادیسازی

مخدر

مصرف مواد مخدر – اعتیاد یکي از نزدیکان  -سبک

معاشرت با افراد ناباب

زندگي پرخطر – معاشرت با افراد مجرم و سابقهدار –

تخلیه رواني (خشم و
پرخاشگری)

دوستان و همساالن ناباب – عدم کنترل بهموقع و
صحیح فرزندان – خشونت و پرخاشگری – تخلیه
ناگهاني خشم و احساسات منفي...

 3-0اعتیاد و مصرف مواد مخدر
مطالعات و تحقیقات میداني نشان دادهاند که رفتارهای بزهکارانه ناشي از اعتیاد به مواد
مخدر ،امری اجتنابناپذیر است .اعتیاد باعث ارتکاب دو جرم اصلي توسط معتاد ميشود
که یکي مربوط به مواد مخدر و دیگری جرائم جانبي است -8 :حمل و خریدوفروش مواد
مخدر -9 ،سرقت برای تهیه مواد مخدر در افراد فقیر که هر دو جرم برای دستیابي به مواد
مخدر ضروری هستند ()Mahdavi Pour, 2012: 67
اکرم  96ساله که سابقه دو بار حبس به جرم مواد مخدر ،تهدید و آزار در زندان بوده
است ميگوید:
«ميشستم پابهپای شوهرم ميکشیدم .اوایل خیلي حال ميداد که مصرف
ميکردم ولي کمکم دیگه مثل اوالً نشدم .من با تریاک شروع کردم بعد کمکم
چیزای دیگه هم کشیدم تا معتاد شدم»

پروین  11ساله که به جرم فروش مواد مخدر در زندان بوده است ميگوید:
«من از سن کم مواد کشیدم معتاد شدم به مواد .آدم معتاد به خاطر مصرف
مواد خیلي کارا مي کنه»
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فاطیما  83ساله که به جرم فروش مواد مخدر در زندان بوده است ميگوید:
« 8سال مواد مصرف کردم توی اون سه سال خیلي چیزا امتحان کردم .خیلي
کارا کردم که نباید .مواد بدترین و زشتترین حرف دنیاست همهچیزت سالمتي
آبروتو مواد دود مي کنه»

بررسي زندگي زنان موردبررسي نشان ميدهد که اعتیاد و مصرف مواد مخدر
ميتواند زمینهساز ارتکاب سایر جرائم از سوی فرد مصرفکننده مواد مخدر شود.
قرارگرفتن در تنگناهای مالي و نبود فردی حمایتکننده در زندگي این افراد باعث ميشود
که فرد برای تأمین زندگي خود در موقعیتي قرار بگیرد که ناخواسته درگیر جرائم دیگر
نظیر دزدی و ...شود.

 3-9معاشرت با افراد ناباب
دوستان و معاشران هرکس تأثیرگذاری زیادی بر سبک زندگي ،خواستهها و تمایالت و
چشماندازهای او دارند .همنشینان اهل فضل و علم و ادب موجب تعالي و پیشرفت
ميشوند و بهعکس ،همنشیني با افراد ناباب ،سبب پسروی فضایل و کماالت در وجود
آدمي ميشود .تداوم معاشرت با افراد ناباب موجب وارونگي ارزشها و هنجارها و
جایگزیني ناهنجاریها در ضمیر اشخاص ميشود ،قبح گناهان و ناهنجاریها بهتدریج
ریخته ميشود و شخص بهتدریج حساسیت خود را در قبال جرائم و کجرویها از دست
ميدهد بدون آنکه خود از این تغییر ریشهای در باورهای خود مطلع شده باشد و فقط
خانواده و دوستان قبلي متوجه ميشوند که شخص موردنظر تا چه حد از نظر فکری و
ارزشي به قهقرا رفته است.
اکرم  96ساله که به جرم حمل مواد مخدر و تهدید و آزار در زندان بوده است
ميگوید:
«هفتهای دو بار با دوستام ميرفتیم بیرون خیلي آدمای باحالي بودن .یه بار
شرط گذاشتیم که یکي بره و کیف یه خانمي رو بزنه و نفهمه .یکي از بچه هام
رفت جلو تا اومد کیفو برداره زنه مچشو گرفت ما فرار کردیم .خیلي خوش
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ميگذشت .من خودمم چند باری این کارو کردم .یا همه دختر بودیم یا هرکي با
دوستپسرش میومد از این کارا ميکردیم .خیلي خوش ميگذشت»

فاطیما  83ساله که به جرم حمل مواد مخدر در زندان بوده است ميگوید:
«یه دوستپسر داشتم که با اون ميرفتم بیرون اکثر مواقع ميرفتیم پارک
بستني ميخوردیم .ميرفتیم سینما .ميرفتیم خونه بعضي وقتا فیلم میدیم .سیگار
ميکشیدیم .من حتي یه بار قهر کردم چند روز خونه اون بودم نرفتم خونه»

 3-3تخلیه روانی (خشم و پرخاشگری)
ازنظر جرمشناختي خشم در شرایطي ميتواند منجر به برخي از جرائم شود .این شرایط
بستگي به رویکرد افراد در مواجهه با خشم دارد .احتمال بزهکاری یا بزهدیدگي این افراد
در جرائم علیه اشخاص و اموال زیاد است .در اخبار منتشره در جراید و رسانهها بهوفور
مواردی از ضرب وجرح و حتي قتل براثر خشم آني و مشاجره در مورد برخي مسائل مانند
تأخیر در پرداخت بدهي یا اشغال کردن جای پارک دیگران و یا جا زدن در صف مشاهده
ميشود .خشم بخصوص در مواردی خطرسازتر است که دو فرد پرخاشگر در برابر
یکدیگر قرار بگیرند و هیچیک بنای کوتاه آمدن در برابر دیگری را نداشته باشد .افراد
پرخاشگر در روابط خانوادگي نیز جرائم مختلفي را علیه همسر و فرزندان و بستگان خود
مرتکب ميشوند.
فاطمه  13ساله که به جرم ضربوجرح در زندان بوده است ميگوید:
«من هیچوقت آدم عصبي نبودم ولي کمکم شدم ولي تا دلت بخواد زودرنج
بودم .از بچگي اینجوری بار اومدم .حرفای دیگران خیلي روم تأثیر داشت .قبل
از اینکه صاحب خونه درو باز کنه بیاد توی خونه داشتم ظرف ميشستم یه
ماهیتابه دستم بود داشتم ميشستمش که یه صدا اومد یهو دیدم صاحب خونه
بياجازه اومده توی خونه .خیلي از کارش عصبي شدم توی یه لحظه دیگه هیچي
ندیدم و با تابه زدم توی سرشو افتاد»

معصومه  18ساله که به جرم حمل مواد مخدر و سرقت در زندان بوده است ميگوید:
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«تا یکي یه چیزی بهم ميگفت سریع قاتي ميکردم ميپریدم پاچشو
ميگرفتم شروع ميکردم دعوا»

شیدا  81ساله که به جرم مالي در زندان بوده است ميگوید:
«هر چیزی که بهم ميگفتن منو ناراحت ميکرد وقتیم ناراحت ميشدم
سریع پرخاش ميکردم به خاطر همین خیلي دعوام ميشد چون طاقتم کم شده
بود تحمل نميکردم حتي بهم بگن از اینجا پاشو بشین یه جای دیگه»

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به دنبال بررسي علل و زمینههای ارتکاب جرم در زنان سابقهدار و بر اساس
تجربههای آنان از زندگي گذشته خود ميباشد .براین اساس با تعدادی از زناني که همگي
تجربه محکومیت حبس و زندگي در زندان را درگذشته خود داشتهاند مصاحبهی عمیق
کیفي انجام شده است .یافتههای این تحقیق که بر اساس مصاحبههای عمیق کیفي و
توصیف خود زنان مصاحبهشونده بهدستآمده است ،علل و زمینههای ارتکاب جرم در
آنان را در سه دسته عوامل خانوادگي و خانگي ،عوامل اقتصادی – اجتماعي و عوامل
فردی شناسایي و دسته بندی نموده است .در بررسي عوامل خانوادگي و خانگي مؤثر بر
ارتکاب جرم در زنان ،تحلیل مصاحبههای انجامشده با زنان نشان ميدهد که «عدم انسجام
و ازهمگسیختگي خانواده ،زندگي در خانواده مجرم و بزهکار ،همراهي و همکاری با
همسران مجرم ،خانواده نابسامان (خشونت و سوء رفتار در خانواده ،تبعیض و طرد در
خانواده و زن آزاری) نقش مهمي در به وجود آوردن زمینههای ارتکاب جرم در زنان
فراهم آورده است .نتایج پژوهش نشان ميدهد که عواملي مانند آشفتگي خانواده ،شرایط
نامناسب خانواده ،عدمحمایت خانواده ،عدم دلبستگي در خانواده ،کمبود محبت،
ناسازگاری والدین ،طالق و جدایي ،بزهکاری والدین ،نابهنجاریهای رفتاری ،خشونت و
سوء رفتار در خانواده ،زن آزاری ،وجود همسران مجرم و بزهکار ،سوءسابقه در خانواده،
عدم نظارت خانواده ،اعتیاد و مصرف مواد مخدر و ...در بزهکاری و اعمال مجرمانه افراد
موردبررسي تأثیرگذار بوده است .براین اساس ميتوان گفت وضعیتهای مربوط به
خانواده در بروز بزهکاری نقش اساسي دارد ،چراکه خانواده اولین نهاد و هسته اصلي
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اجتماع است که کودک استعدادها و توانمندیهای خود را در آن محیط رشد و پرورش
ميدهد ( .)Turner, 1999: 127همانطورکه گفته شد یکي از زمینههای ارتکاب جرائم در
عوامل خانوادگي و خانوادگي عدم انسجام و ازهمگسیختگي خانواده است .زندگي در
خانواده ازهمپاشیده و نابسامان ازجمله عواملي است که در شکلگیری زندگي اجتماعي
فرد تأثیر مستقیم دارد .افرادی که دوران کودکي خود را در خانوادهای به سر بردهاند که
یکي از والدین یا هر دو را به علت جدایي یا فوت ازدستدادهاند آسیبپذیرتر از
افرادیاند که در چنین شرایطي قرار ندارند زیرا بخش عمده اجتماعپذیری و یادگیری
نقشهای اجتماعي افراد در دوران کودکي و درون خانواده صورت ميپذیرد (2012: 86

 .)Zamane,نتایج پژوهش نشان ميدهد که بیش از نیمي از زنان موردبررسي حداقل یکي
از والدین و در مواردی نیز هردوی آنان بهصورت موقت (زندان) یا دائمي (فوت ،طالق)
ازدستدادهاند .بهعبارتدیگر بیش از نیمي از پاسخگویان در سنین کودکي و نوجواني از
داشتن کانون خانواده محروم بودهاند .همچنین بررسي گذشته افراد موردمطالعه نشان
ميدهد که این افراد در خانوادههایي پرورشیافتهاند که دچار آشفتگي و عدم انسجام الزم
بوده است و افراد بررسيشده یکي از دالیل گرایش به بزهکاری و ارتکاب جرم را
درگیریهای پیوسته پدر و مادر ،اختالفات والدین ،نبود فضای صمیمیت دانستهاند .عالوه
بر عدم انسجام و وجود تشویش و آشفتگي در خانواده عوامل دیگری نظیر زندگي در
خانواده مجرم و بزهکار نیز از دیگر زمینههای ارتکاب جرم در زنان موردبررسي بوده
است .نظریهپردازان یادگیری اجتماعي بر این عقیده هستند که افراد رفتارهای منحرف را از
طرق مشاهده و تقلید از کساني که با آنها هستند یاد ميگیرند و ميآموزند بهخصوص که
این افراد برای آنها احترام نیز قائل هستند ( )Calhoun, 1994: 164نتایج پژوهش حاضر
نشان ميدهد که زندگي با والدین مجرم و یا معتاد و همچنین داشتن برادر یا خواهر و
همینطور بستگان درجه اول سابقهدار در شکلگیری زمینههای ارتکاب جرم زنان
مصاحبهشونده نقش داشته است .بهطوریکه چند نفر از زنان مصاحبهشونده در
خانوادههایي زندگي کردهاند که یکي از والدین و یا هر دو نفر آنها و همچنین برادر و یا
خواهر آنها سابقه زندان و یا اعتیاد به مواد مخدر داشتهاند .از دیگر زمینههای ارتکاب جرم
در زنان موردبررسي همراهي و همکاری با همسران مجرم ميباشد .بر اساس نتایج پژوهش
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عالوه بر والدین و نزدیکان زنان که سبب ارتکاب جرم در آنها شدهاند و زمینهی ارتکاب
جرم را در زنان فراهم کردهاند همسران مجرم نیز نقش مؤثری در ارتکاب جرم زنان
موردبررسي داشتهاند ،بهطوریکه دو نفر از زنان مصاحبهشونده با همسران خود هم جرم
بودهاند .تحلیل مصاحبههای انجامشده نشان ميدهد که یک نفر از زنان موردبررسي
باوجود داشتن خانواده و والدیني هنجارمند و بدن سابقه ارتکاب جرم به دلیل زندگي با
همسرکجرو و بزهکار در مسیری قرارگرفته است که ناخواسته زمینهی مجرمیت و ارتکاب
جرم را در او فراهم آورده است .برسي زندگي زنان مورد مصاحبه بیانگر آن است که آنان
ابتدا تحتفشار عاط في و سوءاستفاده از مهر و محبت به همسر و زندگي خانوادگي خود و
سپس بهاجبار راضي به همکاری با همسران خود برای ارتکاب جرم شدهاند و در نهایت
همسر خود را علت نابودی زندگي خانوادگي و از بین رفتن آبرو و اعتبار خود و خانواده
خود ميدانند .از دیگر زمینههای ارتکاب جرم در زنان مورد برسي خشونت و سوء رفتار
در خانواده است .کودکاني که در خانوادههای دارای شیوه زندگي خشونتآمیز زندگي
ميکنند ممکن است از طریق یادگیری به این باور برسند که اینگونه رفتار پسندیده است
حتي اگر اطرافیان به او بگویند که دیگر خشونت نداشته باشد بازهم فرد رفتار خود را بر
اساس موارد مشاهدهشده خشونت پدر و مادر و اطرافیان شکل ميدهند .ازاینرو کودکاني
که شاهد رفتار خشونتآمیز و پرخاشگرانه اطرافیان و بهخصوص پدر و مادر خود هستند
یاد ميگیرند که خشونت یکي از روشها و راههای مؤثر دستیابي به اهداف شخصي و
تحت کنترل قرار دادن دیگران است .از سویي دیگر درگیری اولیای خانواده با فرزندان و
اعمال خشونت نسبت به آنها و به وجود آوردن صحنههای خشونتآمیز ،پیامدهای
ناگواری را برای کودکان و نوجوانان در بردارد .به نظر روانشناسان بستر اصلي خشونتها و
خیانتها در جامعه ،تنبیههای بدني یا اعمال خشونتآمیز است که والدین در منزل انجام
ميدهند چراکه مشاهدهی صحنههای نامناسب از طرف فرزندان در خانوادهها عقدههای
رواني را در آنها ایجاد ميکند ( )Akbari, 2008.:176بررسيهای فراواني در رابطهی بین
موقعیت خانوادگي و بزهکاری اثر فرایندهای تربیت خانوادگي بر رفتار خشونتآمیز افراد
را مورد تأیید قرار دادهاند ( .)Spano, 2009: 1322برسي مصاحبههای انجامشده نشان
مي دهد که اکثر افراد مورد مصاحبه در دوران کودکي و نوجواني خود تجربه خشونت و
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تنبه و تبعیض را از سوی پدر ،مادر و اطرافیان خود بهصورت مداوم داشته و حتي در
بزرگسالي نیز ادامه یافته است .اکثر زناني که مورد مصاحبه قرار گرفتهاند طیف وسیعي از
خشونتهای کالمي و غیرکالمي را بارها در زندگي خود تجربه کردهاند .تجزیهوتحلیل
مصاحبههای انجامشده نشان ميدهد که ابراز خشونت و تنبیه در خانواده و توسط والدین،
همسر یا اطرافیان فرد درکنار سایر عواملي مانند ازهمگسیختگي خانواده ،ارتکاب جرم
توسط والدین ،نبود یکي از والدین در خانواده ،طالق و جدایي و ...ميتواند فرد را بهسوی
ارتکاب جرم سوق دهد.
نتایج پژوهش نشان داد که یکي از عوامل و زمینههایي که در حوزه اقتصادی
مي تواند زمینه و شرایط ارتکاب جرم در زنان را فراهم آورد تأمین مالي خانواده و به عهده
گرفتن هزینههای مربوط به خانواده ميباشد .یافتههای پژوهش نشان ميدهد در بسیاری از
مواقع شرایط و موقعیت اقتصادی برخي زنان ،ممکن است آنها را مستعد ارتکاب جرم
نماید .ازاینرو عواملي نظیر فقر و عدم توانایي تأمین زندگي و شرایط نامساعد اقتصادی
خانواده موجب شده که بسیاری از آنها بهمنظور تأمین درآمد و رفع نیازهای مالي خانواده
حاضر به انجام هرکاری بشوند .بررسي زندگي چندی از زنان مورد مصاحبه نشان ميدهد
که آنان و زناني که برای تأمین مالي خانواده دچار مشکل شدهاند و از تأمین خود و
خانواده ناتوان هستند در مسیر تالش برای رفع نیازهای خود و خانواده گاه در شرایطي قرار
ميگیرند که آنها را مستعد ارتکاب جرائم ميکند .یکي دیگر از عوامل زمینهساز ارتکاب
جرم در زنان موردبررسي فقدان شغل و درآمد است .برسي یافتهها نشان ميدهد که قرار
گرفتن در موقعیت جدیدی مانند از دست دادن حامي مالي در خانواده و تالش برای یافتن
کار و تأمین معاش ميتواند زنان را در شرایط پرمخاطره و پیچیدهای قرار دهد و زمینه را
برای ارتکاب جرائم فراهم آورد .بررسي زندگي دو نفر از زنان مورد مصاحبه نشان ميدهد
که نبود شغل مناسب و نداشتن درآمد کافي در کنار فوت همسر و نبود حامي مالي در
زندگي سبب گرایش به ارتکاب جرم در زندگي آنان گردیده است .از دیگر عوامل
موردبررسي ميتوان به فقدان تخصص و تحصیالت در زنان اشاره کرد .بررسيها نشان
ميدهد که تمام افراد مورد مصاحبه بهجز یک مورد از امکان تحصیل محروم بوده و ازنظر
داشتن تحصیالت در موقعیت ضعیفي به سر ميبرند .بررسي زنان مورد مصاحبه نشان

 | 329فصلنامه علوم اجتماعی | سال بیست و هشتم |شماره  | 29بهار 3111

ميدهد که عامل بيسوادی و نداشتن تخصص و تحصیالت در کنار نداشتن شغل مناسب و
درآمد کافي ميتواند یکي از زمینهای ارتکاب جرائم در زنان باشد .بررسي خصوصیات
زنان مورد مصاحبه نشان ميدهد که اغلب زنان موردبررسي تحصیالتي کمتر از دیپلم
دارند و تنها  8نفر از زنان دیپلم و یک نفر دارای لیسانس ميباشد .بررسي مصاحبههای
انجامشده نشان ميدهد که زندگي در مناطق جرم خیز و حاشیهنشیني نیز ميتواند عاملي در
جهت سوق دادن زنان بهسوی بزهکاری و ارتکاب جرائم باشد .چنانکه تمامي زنان
موردبررسي در مناطق حاشیهای و جرم خیز زندگي کردهاند .بررسي زندگي آنان نشان
ميدهد که زندگي در مناطق جرم خیز از اصليترین علل و عوامل در ارتکاب جرائم از
سوی آنان بوده است تا آنجا که با حذف عامل زندگي در مناطق حاشیهای و جرم خیز در
زندگي برخي از این افراد زمینههای ارتکاب جرائم بهطور مؤثری در زندگي آنان کاهش
مي یابد .یکي دیگر از علل و عوامل اصلي در بروز بزهکاری و ارتکاب جرم در زنان
موردبررسي سبک زندگي جرمزا ميباشد .نتایج پژوهش نیز حکایت از آن دارد که زناني
که در دام اعتیاد افتاده اند به دلیل نداشتن منبع درآمد و حامي مالي در زندگي خود برای
تأمین هزینههای مربوط به مصرف مواد مخدر و گذران زندگي خود درگیر جرائم دیگر
مانند دزدی ،فروش مواد مخدر و ...شدهاند .از دیگر عوامل فردی معاشرت با افراد ناباب
است .افرادی که بدون هیچگونه سابقهی جرم و بزهکاری بهواسطه عدم دقت در انتخاب
دوست و همنشین مناسب گاه با چالشهایي در زندگي خود مواجه ميشود و خواسته یا
ناخواسته زمینههای ارتکاب جرم در خود را فراهم ميآورد بيخبر از آن که تداوم
معاشرت با افراد ناباب موجب وارونگي ارزشها و هنجارها و جایگزیني ناهنجاریها در
ضمیر اشخاص ميشود .نتایج پژوهش نشان ميدهد که تخلیه رواني ناهنگام و بروز
پرخاشگری در شرایطي ميتواند سبب فراهمکردن زمینههای جرم در فردگردد .همانگونه
که نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبهها نشان ميدهد چند تن از زنان موردبررسي بهدلیل
عدمکنترل به موقع خشونت و تخلیهی منفي احساسات در موقعیتي قرارگرفتهاند که سبب
ارتکاب جرم ضرب و جرح و محکومیت برای آنان شده است.
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تشکر و سپاسگزاری
از خانم مریم گودرزی به دلیل همکاریهای مؤثر ایشان تشکر ميشود .همچنین از آقای
همایون گالبتون رئیس محترم زندان شهرستان بروجرد و زنان زنداني به دلیل همکاریهای
آنان برای انجام مصاحبه سپاسگزاری ميشود.
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